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O TELEVIZI OIK TV ...
OIK TV je od roku 1991 zpravodajsko-informační medium pro obyvatele a
návštěvníky Orlickoústeckého a Českotřebovského regionu ležících na východě
Pardubického kraje a je dostupná prostřednictvím DVB-C, IPTV, DVB-S a DVB-T.
OIK TV je šířena prostřednictvím kabelových televizních systémů společnostech
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. a Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.,
OMEGA tech s.r.o. ve městech Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a
v obcích Třebovice v Čechách a Přívrat.
Od konce roku 2015 je OIK TV šířeno také za pomoci IPTV služby
SledovaniTV.cz, která je dostupná v rámci poskytování internetu u řady jeho
poskytovatelů (např. unet.cz, OK-NET, Skipala Networks, FajnCom s.r.o.,
Chobex.cz, Tlapnet, Metropolitni s.r.o.) a také v mobilní síti Vodafone.
Naše vysílání lze sledovat živě i na našem webu www.oik.cz.
Od dubna 2012 naše zpravodajství můžete sledovat prostřednictvím satelitu
Astra 3B (DVB-S), skoro všech kabelových televizí v České republice (DVB-C) a
v terestriálním vysílání (DVB-T, RS8) v rámci televizního programu Regionální
televize CZ. Celkově jej může sledovat 97% obyvatel České republiky přes
anténu, kabelovou televizi nebo satelit. Na této stanici OIK TV vysílá pravidelně
každé úterý a pátek v premiéře v 19:20 hodin a následně každé čtyři hodiny
(23:20 hod., 03:20 hod., 07:20 hod., 11:20 hod., 15:20 hod.) do následujícího
dne.
Na území pokrytém OIK TV v Orlickoústeckém, Českotřebovském a
Lanškrounském regionu žije více jak 50 tisíc obyvatel.
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PŘEDNOSTI REGIONÁLNÍHO A LOKÁLNÍHO OMEZENÍ ...
Programové schéma sleduje maximální využití výhod plynoucích z toho, že jde
o televizi regionální a že primárním regionem je právě Orlickoústecko,
Českotřebovsko a Lanškrounsko.
-

časové schéma programu odpovídá volnému času a životnímu rytmu
hlavních cílových skupin

-

programová náplň reflektuje specifické zájmy a potřeby těchto cílových
skupin s větší intenzitou i afinitou než si mohou dovolit celoplošné
televize

-

reklama nebo PR nabídka může být výrazněji cílena na Orlickoústecko,
tedy region kde vysíláme

-

v naší nabídce si vybere každý, rádi Vám poradíme a nabídneme Vám
přímo na míru nejlepší a nejekonomičtější řešení kampaně v naší televizi

-

v přípravě jsou speciální televizní pořady, které divákům přiblíží nejen
život v regionu, ale i možnosti uplatnění v pracovním prostředí

-

nabízíme také výrobu různých prezentačních videí a TV spotů pro
webové stránky či prezentace na veletrzích, jelikož jsme z daného
regionu máme k výrobě těchto materiálů lokální a regionální vztah,
s našimi videoprodukty se seznámili zákazníci různých firem z regionu
takřka po celém světě
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Televize OIK TV má pravidelné schéma s jasným zaměřením jednotlivých pořadů. Vysílání je rozděleno do pravidelných
hodinových smyček, které se opakují.
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CENÍK ZAŘAZENÍ TV SPOTU DO REKLAMNÍCH BLOKŮ OIK TV
NÁZEV REKLAMNÍHO BLOKU
REK_1
reklamní spot v délce 15 vteřin / 24 x 1 den / 672 x měsíčně (28 dní) před pořadem ZPRÁVY
REGIONU každou hodinu, začátek vždy v 18:00 hod. a konec druhý den v 17:00 hod.
18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00 /
07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00

REK_2
reklamní spot v délce 15 vteřin / 24 x 1 den / 672 x měsíčně (28 dní) před pravidelným
magazínem nebo dokumentem každou hodinu, začátek vždy v 18:20 hod.
a konec druhý den v 17:20 hod.

cena bez DPH
4 480,00 Kč / 28 dní
200,00 Kč/1 den
1330,00 Kč/1 týden
2520,00 Kč/14 dní

3 360,00 Kč / 28 dní
150,00 Kč/1 den
998,00 Kč/1 týden
1890,00 Kč/14 dní

18:20 / 19:20 / 20:20 / 21:20 / 22:30 / 23:20 / 00:20 / 01:20 / 02:20 / 03:20 / 04:30 / 05:20 / 06:20 /
07:20 / 08:20 / 09:20 / 10:20 / 11:20 / 12:20 / 13:20 / 14:20 / 15:20 / 16:20 / 17:20

REK_3
reklamní spot v délce 15 vteřin / 24 x 1 den / 672 x měsíčně (28 dní) před pravidelným
magazínem nebo dokumentem každou hodinu, začátek vždy v 18:40 hod.
a konec druhý den v 17:40 hod. (středa, sobota, neděle v 18:45)

960,00 Kč / 28 dní
100,00 Kč/1 den
285,00 Kč/1 týden
540,00 Kč/14 dní

18:40 / 19:40 / 20:40 / 21:40 / 22:40 / 23:40 / 00:40 / 01:40 / 02:40 / 03:40 / 04:40 / 05:40 / 06:40 /
07:40 / 08:40 / 09:40 / 10:40 / 11:40 / 12:40 / 13:40 / 14:40 / 15:40 / 16:40 / 17:40

REKLAMA_RT
reklamní spot v délce 15 vteřin / 6x denně / 12 x týdně / 48 x měsíčně (28 dní) v rámci RT.CZ
začátek v úterý a v pátek v 19:20 a po té 23:20, 03:20, 07:20, 11:20 a 15:20 hod.
RT.CZ (Regionální televize CZ)

REPORTÁŽ NA ZAKÁZKU
REPORTÁŽ
natočení a odvysílání nekomerční reportáže (např. z nějaké akce, z otevření provozu
nekomerčního subjektu atd., je natočena podle zákona pro vysílání v magazínu nebo
zpravodajství) 48x 2 dny včetně DVD nosiče, v rámci ceny je 1 hodina natáčení

4 800,00 Kč / 28 dní
750,00 Kč/1 den
1425,00 Kč/1 týden
2700,00 Kč/14 dní

cena bez DPH
5 000,00 Kč
6050,00 Kč vč DPH
ceny uvedeny bez DPH 21%
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Uzávěrka zařazení dodání reklamního TV spotu do
reklamních bloků do 10:00 hodin před dnem, kdy je
plánováno odvysílání. To znamená, že pokud má být TV
spot zařazen do vysílání od 5. května, musí být dodán do
4. května do 10:00 hodin.

délka TV spotu
(v sekundách)

koeficient
výpočtu ceny

10''

50%

15''

100%

20''

150%

25''

175%

30''

200%

35''

250%

40''

275%

45''

300%

50''

350%

55''

375%

60''

400%

SPONZORING PRAVIDELNÝCH POŘADŮ
- jedná se o jakési partnerství pořadu formou animovaného nebo hraného
TV spotu, který je zařazen před a po vysílání daného pořadu včetně jeho
repríz
- sponzorem pořadu může být pro daný pořad vždy jen jedna společnost
- délka do 10 vteřin (v TV spotu se neuvádějí názvy produktů, služeb a
kontakty vyjma URL)
- cena je uváděna včetně výroby TV spotu v kategorii MINI, vždy musí
v dabingu zaznít: „tento pořad sponzoruje …“
SPONZORING

cena bez DPH

cena bez DPH

počet vysílání
jedna premiéra

cena

pořad

premiéra

Naše město: Lanškroun

20.2., 23.4., 18.6., 20.8., 22.10., 24.12.

144 x

1000,00 Kč

Naše město: Česká Třebová

27.2., 30.4., 25.6., 27.8., 29.10., 30.12.

144 x

1000,00 Kč

Naše město: Ústí nad Orlicí

30.,1., 26.3., 28.5., 30.7., 24.9., 26.11.

144 x

1000,00 Kč

Před 10 lety

každé úterý v 18:20 hodin

48 x

550,00 Kč

Kam v regionu

denně v 18:15 hodin (platí pro 7 dní)

168 x

500,00 Kč

ceny uvedeny bez DPH 21%
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ SPOTŮ,
SPONZORSKÝCH ODKAZŮ A OSTATNÍCH OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ DO VYSÍLÁNÍ
AKCEPTOVANÉ NOSIČE:

ü DATA DVD, internetem přes www.uschovna.cz nebo přes FTP

FORMÁTY REKLAMNÍCH SPOTŮ:
ü HD - PAL 1080i 25fps: Parametry nastavení HD: VIDEO: MPEG-2 PAL 1920 x 1080i
nebo 1440 x 1080i, frame rate: 25fps, field order: upper, pixel aspect ratio:
1920x1080 16:9 (1,000),
1440x1080 widescreen 16:9 (1,333) bitrate encoding:
VBR 15 - 18,5 Mbps
ü SD - PAL 576i 25fps: VIDEO: MPEG-2 kodek: MainConcept MPEG Video, PAL 720
x576 frame rate: 25fpsfield order: upper, pixel aspect ratio: widescreen 16:9 (1,459),
bitrate encoding: CBR 8 Mbps

ÚROVEŇ ZVUKU:
ü zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128 a zvuková úroveň loudness musí
být normalizována na -23 LUFS (+ - 1 LU) v integračním módu měření
ü úroveň zvuku by měla být ve všech ohledech vyrovnaná bez známek slabých či silných
míst doporučujeme přiměřené použití zvukového kompresoru a limitéru který
nepustí špičky přes hranici -12db

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
ü spoty dodávejte vždy v celé dohodnuté délce na celé sekundy (žádné frame)

UZÁVĚRKA DODÁNI SPOTŮ:

ü den před premiérou do 10:00 hodin

Podkladové materiály zasílejte na:
OIK TV s. r. o. , Hýblova 543, 560 02 Česká Třebová
(na obálku prosím uveďte „reklama do vysílání“)
přes www.uschovna.cz nebo FTP na reklama@oiktv.cz
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VÝROBA TV SPOTU
Nevlastníte-li televizní spot, rádi Vám jej vyrobíme. Takto vyrobený spot se stává Vaším
majetkem a jsou na něm vypořádána všechna autorská práva (hudba, televizní grafika atd.).
Aby se Vám lépe rozhodovalo, je naše nabídka na výrobu spotu rozdělena do čtyř kategorií:
MINI, STANDARD, KOMPLET a PREMIUM. pro delší TV spot je cena individuální. Delší TV spot
např. o délce 30" neznamená cenu 2x vyšší.
POUZE OIK TV

VÝROBA REKLAMNÍHO TV SPOTU
MINI

VOLNÉ UŽITÍ

cena bez DPH cena bez DPH
1 090,00 Kč

1 288,00 Kč

1 490,00 Kč

1 888,00 Kč

2 490,00 Kč

3 088,00 Kč

5 500,00 Kč

6 800,00 Kč

700,00 Kč

900,00 Kč

Výroba TV spotu v délce 15 sekund obsahuje grafickou výrobu jedné
obrazovky, dabing a využití hudby z naší databanky volně použité
hudby, délka práce maxmimálně 2 hodiny

STANDARD
Výroba TV spotu v délce 15 sekund obsahuje grafické zpracování
dodaných podkladů (fotografií, log, grafický symbolů atd.), dabing a
využití hudby z naší databanky volně použité hudby, délka práce
maximálně 3 hodiny

KOMPLET
Výroba TV spotu v délce 15 sekund obsahuje jednu frekvenci
natáčení v rozsahu 1 hodin u zákazníka, střih 15 sec spotu, grafické
zpracování, dabing a využití z naší databanky volně použité hudby,
délka práce maximálně 4 hodiny, cesta do 20 km

PREMIUM
Výroba TV spotu v délce 15 sekund už předpokládá finanční
rozpočet dle Vašich požadavků včetně podrobného scénáře,
popřípadě najmutí komparsu. Vše se řeší na základě Vašich
individuálních požadavků s přesným finančním rozpočtem. Cena je
minimální, odvíjí se od podrobného rozpočtu, cesta do 20 km

1 HODINA PRÁCE NAD LIMIT
každá započatá hodina práce nad limit stanovený v ceníku

ceny uvedeny bez DPH 21% pro 15" TV spot
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VÝROBA TV SPOTU
U všech kategorií je standardem schválení dabingu před jeho nadabování. A
následné schválení spotu před jeho odvysíláním (ve formátu .mpg poslaným
mailem). Z těchto důvodů nelze vyrobit spot tzv. ze dne na den, ale jeho výroba
se musí zvážit i v několikatýdenním horizontu. Většinou realizujeme výrobu
reklamního TV spotu kategorie STANDARD a výše do třech týdnů.
Součástí výroby je dodání Vašeho spotu na nosiči DVD pro Vaše archivační
účely. Pokud si zakoupíte výrobu TV spotu „POUZE OIK TV“ je možné tento TV
spot vysílat pouze v rámci televizního programu OIK TV, budete-li požadovat i
souhlas s volným šířením a odvysíláním i v jiných televizích na území ČR nebo
jej budete chtít sdílet na svém webu je toto vypořádání s naší společnosti
zahrnuto v ceně „VOLNÉ UŽITÍ“.
Cena je za výrobu 15 sekundového TV spotu, ostatní délky se stanovují
individuálně v rámci cenové nabídky. U ceny na výrobu TV spotu neplatí úměra,
že 30 sekundový TV spot stojí jednou tolik jako 15 sekundový.
Ke každé výrobě spotu přistupujeme individuálně, domluvíme se s Vámi na jeho
realizaci a popřípadě dodání materiálů, které Vám spot zatraktivní, ale nezvýší
cenu. Jako jsou např. fotografie (formáty .jpg, .bmp), Vaše firemní logo ve
vektoru (formáty .cdr, .al., .esp) či další grafické podklady, které budou sloužit
jen Vašemu spotu.
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